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I.  (1/2)المدخل العام
  

ي األطفالتشغيلعىلللقضاءالوطنيةالخطةتأت 
 
حكومةمنلبطعىلردا موريتانياف

للشغلالدول  للمكتبموريتانيا 

ي األطفالتشغيلعىلللقضاءالوطنيةالخطةإعداد مسلسل
 
  رسميا لقانطموريتانياف

 
ف

:2014مايو14

والتكوينوالتشغيلالعملوزارة)فرنساطرفمنممول  
(االجتماع  والحوار المهن 

ةيالقيادلجنةاومشاركةمتابعة):مرحلةبعد مرحلةالمراحليتناولمسلسل  
 
كلف

،الفاعلي   لقاءات:المراحل وعىلاكشوطانو ـلعيون:ثالثيةجهويةاستشاراتالرئيسيي  
  المستوى

(الوطن 

 ـتشاراتاالس ـاالنطالقة–االستشاريي   اكتتاب-القيادةلجنةتنصيب)جداتشاركي
النهائيةالصيغةـالقيادةلجنةطرفمنالوطنيةالخطةتأكيد ـاألوليةالنسخةـالدراسات
  األطفالتشغيلعىلللقضاءالوطنيةللخطة

 
(م.أ.جف

دعمبالشغلالمكلفةالوزارة)جدامتابعة،  
،القيادةجنةل،للشغلالدول  المكتبمنتقن 

.الوثائقمراجعةلجنة

ي األطفالتشغيلعىلللقضاءالوطنيةالخطةالمصادقةتمت:للتذكب  
 

طرفمنم.أ.جف
ي إعدادهمنذ المسلسلمتابعةقيادةلجنة

 
اير12ف لهذا اجتماعانعقاد إبان2015فبر

الغرض



I.  (2/2)مدخل عام

ي األطفالتشغيلعىلللقضاءالوطنيةالخطةتتضمن
 
أساسا تانيا موريف

ةأجزاءخمسة :كبب 

رات السياق والمبر

موريتانيا  
 
وضعية تشغيل األطفال ف

  
 
مكونات الخطة الوطنية للقضاء عىل تشغيل األطفال ف

موريتانيا 

 المتابعة والتقييم

الملحقات



II.  رات للخطة الوطنية للقضاء عاتقديم موجز عن ىل لسياق والمبر
ي موريتانيا 

 
تشغيل األطفال ف

ي الاألطفتشغيلعىلللقضاءالوطنيةالخطةمناألولالجزءيخصص
 
ف

لد البوضعيةحولالعامالطابعذاتوالمعطياتللمعلوماتموريتانيا
  األطفالتشغيللظاهر وتشخيص

:خاللمنموريتانيا ف 

واالقتصادياالجتماع  ،السياس  السياق

رات ي األطفالتشغيلعىلللقضاءالوطنيةالخطةمبر
 
موريتانياف

األطفالتشغيلوخصائصحيثياتعىلاإلطالع  
 
يتانيامور ف



السياق  .2.1

(المناخ،الموقع،المساحة)الجغرافيةوالمعلوماتالوضعية

ائح،السكان،)والديمغرافيةاالقتصاديةالمعطيات المصادر ،المعتقداتالشر
(االقتصاديةواألنشطة

(البلدياتالعاصمة،الوالية،)اإلداريالتنظيم

اتيجر  اإلطار خاصةالمكرواقتصاديةالسياسات فقراللمكافحةاالسب 
CSLP III(2011-2015)لتشغيعىلللقضاءالوطنيةالخطةمعوارتباطه
  األطفال
موريتانياف 



رات .2.2 المبر

  ن ، إبقاء تهذيب، تكوي) عواقب تشغيل األطفال عىل نموهم الطبيع
..(دائرة الفقر

ألطفالاإلحصائيات والميول العالمية  والجهوية المتعلقة بتشغيل ا

 182و 138مصادقة موريتانيا عىل المعاهدات الدولية وخاصة م
تبة عنها  .المتعلقتي   بتشغيل األطفال واإللزامات المب 

يعية ا لمتخذة ضد اآللية القضائية الوطنية واإلجراءات الخصوصية التشر
.تشغيل األطفال



رات تابعالمبر

اتيجر  لمحاربة الفقر ، أهداف EPT، التمدرس للجميع CSLP IIIاإلطار االسب 
،  الخطة UNDAF، اإلطار األمم  لدعم التنمية OMDاأللفية للتنمية 

  لال SNPEالوطنية لدعم التشغيل 
نامج الوطن  ل الالئق عم، البر

PPTDخارطة الطريق لمحاربة مخلفات الرق ،.

 كة اتيجية الوطنية لنمو المتسارع و الرفاهية المشب  اإلطار SCAPPاإلسب 
ODDاهداف التنمية المستدامة -20152030األمم  

الخطوات ، المبادرات و النشاطات منذ

ي موريتانيا الخطة الوطنية للقضاء عىل تشغيل األطفاسنتي   تقريبا إلعداد
 
ل ف



  موريتانيا 3.2
 
تشخيص تشغيل  األطفال ف

  مكانتهو دورهالطفل،عنالمجتمعتصور •
تشغيلهوممفوأيضا المجتمعف 

  األطفال
.الموريتانيةالثقافةف 

«األطفالتشغيلأشكالأسوأ »و»األطفالتشغيل,«مفاهيمتحديد •
يــــعحسب«الخفيفةاألشغال»   التشر

.الدوليةوالمعاهداتالوطن 

يــــع•   التشر
.لالشغمدونةخاصة،األطفالبتشغيلالمتعلقالوطن 

CTRNوMICS4نتائجمنانطالقا األطفالتشغيلوضعية•

عىلقضاءللالوطنيةالخطةحولوالوطنيةالجهويةالثالثيةاالستشارات)
ي األطفالتشغيل

 
موريتانياف



  موريتانيا
 
تشخيص تشغيل  األطفال ف

 تصنيف األطفال المهددين بالتشغيل المبكر . 
الدراسات والواقعي   ضحية للتشغيل، انطالقا من 

  
 
  تم إنجازها وتنظيمها ف

والستشارات الثالثية الن 
.2014دجمبر 



III .تقديم محاور التدخل الخطة الوطنية للقضاء عىل تشغيل
ي موريتانيا 

 
األطفال ف

ل للخطة الوطنية للقضاء عىل تشغيةهداف العاماال. 3.1
ي موريتانيا

 
األطفال ف

  المساهمة
 
أشكالهعبجمياألطفالتشغيلعىلالقضاءف

ةخاللاألطفالتشغيلأشكالأسوأ وخاصة بي   ا مالفب 
2015-2020



اتيجية 3.2 للخطة الوطنية المحاور االسبر

ي لتدخل ( 5)المحاور الخمسة 
 
  تم موريتانيالخطة الوطنية للقضاء عىل تشغيل األطفال ف

ا الن 
  تم إنجازها من أجل تحدي

د  أسباب ، تحديدها انطالقا من الدراسات واالستشارات الثالثية الن 
:   مبينة فيما يىل  ...  عواقب ، أخطاء ، قطاعات وتحديات

اإلطار تعزيز :1المحور  
  واإلطار القانوت 

  المؤسسات 
 
األطفالتشغيلمحاربةف

للقطاعاتوالعمليةالفنيةالقدراتتعزيز :2المحور.

تحسينهاو أشكالهوأسوأ األطفالبتشغيلالمتعلقةالمعارفوتحسي   التحسيس:3المحور.

ةالنشاطاتتنفيذ :4المحور   أشكالهوأسوأ األطفالتشغيلومحاربةالمباشر
 
التمجف

واالستغاللاالستخداموقطاعات

اكةالتنسيق،التعاون:5المحور والشر



اتيالمتوخاةاألهداف ، النتائج 3.3 جية والنشاطات حسب المحاور االسبر
(1/6)

ي مجال محاربة تشغيل ا:1المحور
 
ي ف

ر
ي والمؤسسان

 
ألطفال تعزيز اإلطار القانون

وضع هياكل مؤسساتية مناسبة لمحاربة تشغيل األطفال . 1.1: الهدف 

اإلطار المؤسس  لمحاربة تشغيل األطفال تم تعزيزه. 1.1.1النتيجة المتوخاة 
.بواسطة إنشاء أجهزة مناسبة 

يــــع ، تعميم النصوص :   2نشاطي   )  (مالئمة التشر

  مجاالت محاربة تشغي:2.1الهدف 
 
ل مصادقة ومالئمة النصوص التنظيمية ف

.   األطفال 

  مجال محارب1.2.1النتيجة المتوخاة 
 
  والتنظيم  ف

ة تشغيل تم تعزيز اإلطار القضات 
ج مأسسة لجنة قيادة ، إنشاء خلية ، وضع نقاط اتصال، دم: أنشطة 6)األطفال 

اتيجية    األطر االسب 
 
...( محاربة تشغيل األطفال ف



اتيـمحور كلحــــســبوالنشاطات،المتوخاةالنتائج،األهــــداف3.3 ي اسبر ـجر
(2/6)

للقطاعاتوالعمليةالفنيةالقدراتتعزيز :2المحور

لي   والفاعللهياكلالتدخلوكفاءاتالفنيةالكفاءاتتحسي   .1.2الهدف
  المشاركي   
 
الوطنيةالعملخطةتنفيذف

ياكلللهوالتدخلوالكفاءاتالفنيةالقدراتتعزيز تم1.1.2المتوخاةالنتيجة
  المشاركي   والفاعلي   

 
تكوين:نشاطات5خمسة)الوطنيةالخطةتنفيذ ف

اتمعداتمنح،والفاعلي   العمال (...وتجهب  



اتيجيةالمحاور حسبوالنشاطاتالمتوخاةالنتائج،األهداف.3.3 (3/6)االسبر

الهأشكأسوأ األطفالبتشغيلالمتعلقةالمعارفوتحسي   التحسيس:3المحور
وتحسينها

فال إعالن وتحسيس السكان حول األخطار والمخاطر المرتبطة بتشغيل األط: 1.3الهدف 
.وأسوأ أشكاله 

يل تم إبالغ السكان وتحسيسهم حول األخطار والمخاطر المتعلقة بتشغ: 1.1.3المادة 
  اإلذاعة 11)األطفال وأسوأ أشكاله 

 
/  نشاط، خطة إبالغ ، تحسيس السكان ، حمالت ف

... (  قافالت ، اسكتشات و علبة صور الخ / التلفزة 

جعل المعلومات ، اآلليات ، المعطيات اإلحصائية الموثوقة حول تشغيل : 2.3.الهدف
.األطفال تحت ترصف الفاعلي   

طفال المعلومات ، اآلليات ، والمعطيات اإلحصائية الموثوقة حول تشغيل األ :1.2.3المادة 
  البلد ، تم جعلها تحت ترصف الفاعلي   

 
  ، دراسات قطاعية ، : نشاطات6)ف

تحقيق وطن 
(الخ .. قاعدة بيانات 



3.3. اتيجية المتوخاةاألهداف، النتائج  والنشاطات حسب المحاور االسبر (4/6)

ةنشاطاتتنفيذ :4المحور ي أشكالهوأسوأ األطفالتشغيللمحاربةمباشر
 
اعاتوقطمجاالت ف

.واستهدافهتحديدهتمالذياألطفالعملواستغاللاستخدام

  الوقوعمنللخطر المعرضي   األطفاللحمايةملموسةميدانيةبنشاطاتالقيام1.4الهدف
التشغيلف 

.أشكالهوأسوأ المبكر 

  المبكر للتشغيلأكب  والمعرضي   سنة14عنأعمارهمتقلالذيناألطفالتثبيتتم1.1.4المادة
ف 

فصولبناء،تمدرس،األطفالتحديد :نشاطات9)اآلباءودعمالمدرس  الدعمخاللمنمدارسهم
(...دراسية

صالحالمنحو توجيههماألطفال،تشغيلأشكالأسوأ ضحيةيقعونالذيناألطفالسحب2.4الهدف
(مراكز،مدارس)المناسبةوالهيئات

عنمارهمأعتقلمشتغلونأطفال)للتشغيلضحيةالواقعي   األطفالوتأهيلسحبتم.1.2.4المادة
إلباإلضافةسنة،18عنأعمارهمتقلالذيناألطفالتشغيلأشكالأسوأ ضحيةواألطفالسنة14

احاتتقديم أو إنشاء،مناسبةخدمةعروضتحديد :نشاطات5خمسة)والمستديمةالبديلةاالقب 
(...مراكزتعزيز 



اتيجيالمتوخاةاألهداف، النتائج .3.3 ة والنشاطات حسب المحاور االسبر
(5/6)

ةنشاطاتتنفيذ :4المحور ي أشكالهوأسوأ األطفالتشغيللمحاربةمباشر
 
اعاتوقطمجاالت ف

.واستهدافهتحديدهتمالذياألطفالعملواستغاللاستخدام

  اجتماع  دمجضمان3.4الهدف
وأ أسضحيةهمالذينو للشغلالمعرضي   لألطفالمهن 

.األطفالتشغيلأشكال

  األطفالتشغيللمحاربةملموسةبنشاطات
الوقوعمنر للخطالمعرضي   األطفاللمنعميدات 

  
 
.للعملالشاقةاألشكالف

تم،الاألطفتشغيلأشكالألسو ضحيةهمالذينأو للشغلالمعرضي   األطفال1.3.4المادة
  االجتماع  لدمجهمالمناسبةالبدائلمنويستفيدونتحديدهم

:3أنشطةثالث)والمهن 
(...للدخلمدرةنشاطات



اتيجيالمحاور حسبوالنشاطاتالمتوخاةالنتائجاألهداف،.3.3 ةاالسبر
(6/6)

اكةالتنسيق،التعاون:5المحور والشر

ي األطفالتشغيلعىلللقضاءالوطنيةالخطةبي   مهمتنسيق.1.5الهدف
 
موريتانياف

.للتنميةالوطنيةوالمخططاتاألخرىوالسياسات

المتوخاةالنتيجة1.1.5

.األخرىوالمخططاتاألخرىوالسياساتالوطنيةالخطةبي   مهمتنسيقتم

ي األطفالتشغيلعىلللقضاءالوطنيةالخطةنشاطاتدمج:أنشطة9)
 
  ريتانيامو ف

 
ف

معرةمستديطاولة،التنسيق،التعاونتعزيز ،تشاور إطار إنشاء،الوزاراتخطط
(...النشاطاتمتابعةالشبكات،تجميع،المموني   



ي موريتالمستفيدون  من 4.3
 
انيا الخطة الوطنية للقضاء عىل تشغيل األطفال ف

 المستـــــفيدون

ونالمستفــيدون واألطفالر المبكللشغلالمعرضي   األطفال)المبــاشر
.األطفالهؤالءوأش األطفال،تشغيلأشكالأسوأ ضـحايا 

ونغب  المستفـيدون ،الرأيزعماءالقاعديةالمجموعات)المباشر
(...القاعدةمنالمنبثقةالمنظمات

يةالفنوالمصالحالوزاريةالقطاعات)الهيئاتمنالمستفيدون
كاء   المجتمعمنظمات،االجتماعيي   والشر

(...المدت 



ي 5.3
ر
ي ماإلطار المؤسسان

 
وريتانيا للخطة الوطنية للقضاء عىل تشغيل األطفال ف

 ي
اإلطار المؤسسانر

oالرئيسيةالوزاراتبي   تنسيق/تعاون

oي األطفالتشغيلعىلللقضاءالوطنيةالخطةبي   ارتباطات
 
ي ف

 
موريتان

SNPEو

oالفنيةالمصالحبي   التنسيق

oي األطفالتشغيلعىلللقضاءالوطنيةالخطةإدماج
 
  انياموريتف

 
ف

الوزاراتعملخطة

oاك المحليةالمجموعاتإشر

o المتحدةاألممهيئاتومكانةدورSNUكاء االجتماعيي   والشر
  المجتمعومنظمات

القاعديةوالهيئاتالمدت 



ي الوطنية للقضاء عىل تشغيل األطفاإلجراءات ، فرضيات ، تموين الخطة 6.3
 
ال ف

موريتانيا 

 مدة التنفيذ

o ي موريتانيا  مدة تنفيذ
 
واته  خمس سنالخطة الوطنية للقضاء عىل تشغيل األطفال ف

o اتيجية التنفيذ (  بداية ، وسط ، نهاية )اسب 

فرضيات الخطر

o نقص المصادر

o رفض التعاون

o ات المؤسسية التغب 

 ي موريتانيا تمويل
 
(  ليارات أوقيةخمسة م) الخطة الوطنية للقضاء عىل تشغيل األطفال ف

o انية الدولة %25مب  

o   كاء الماليي   والتقنيي PTF :65%الشر

o 7القطاع الخاص%

o ابية %3: المجموعات الب 



انية 7.3 نامج  ومب   ي ، تسلسل البر
تشغيل الخطة الوطنية للقضاء عىلاإلطار المنطقر

ي موريتانيا 
 
األطفال ف

 ي
اإلطار المنـــطقر

o ات المؤشر

o مصادر التدقيق

oالمسؤولي   عن التنفيذ

o الهيئات المشاركة

 نامج تسلسل البر

o نشاطات

oات فب 

 انية المب  

o5 خمسة مليارات أوقية موزعة حسب المحاور

مليون أوقية550=1محور•

مليون أوقية 950= 2محور•

مليار أوقية 1.250= 3محور•

مليار أوقية 1.500= 4محور•

مليون أوقية 750:= 5محور•



ي موريتاني3.8
 
ا متابعة، تقييم وملحقات الخطة الوطنية للقضاء عىل تشغيل األطفال ف

 متابعة / تقييم

o ي مور المسؤول عن تنفيذ
 
يتانيا الخطة الوطنية للقضاء عىل تشغيل األطفال ف

oكاء دور ومكانة الشر

o ات المتابعة آليات وفب 

o ات التقييم والفب 

o جمع المعطيات والمعلومات

 الملحقات

o الئحــة أعضاء لجنة القيادة

o تم استغاللها  
الئحة الدراسات والوثـــائق الن 

o من المنظمة الدولية للشغل 182و 138المعاهداتOIT



IV .المراحل المقبل

ي موريتانيا المصادقة التقنية عىل ا
 
(  2015مارس 30)لخطة الوطنية للقضاء عىل تشغيل األطفال ف

 ي موريتانيا المصادقة الرسمية عىل
 
الخطة الوطنية للقضاء عىل تشغيل األطفال ف

 موريتانيا  
طباعة وتوزيــــع وثائق الخطة الوطنية للقضاء عىل تشغيل األطفال ف 

 ورية لتنفيذ لقضاء عىل الخطة الوطنية لتنظيم طاولة مستديرة للمعلومات ولرصد المصادر الرص 
ي موريتانيا 

 
تشغيل األطفال ف

 ي موريتانياتنفيذ
 
الخطة الوطنية للقضاء عىل تشغيل األطفال ف



نشكركـــم
على 

حسن انتباهكم  


